PROTOKOLL
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN
Datum, plats och tid

2022-04-21 Solrosen, klockan 13:15 – 16:00

Beslutande

Anneli Hedberg (S), ordförande, Helena Gärtner (M), 1:e vice ordförande, Joha Frondelius (KD),
2:e vice ordförande, Leif Hanberg (S), Åsa Thorell Russel (S), Christer Ekstrand (S), Britt
Ejdwinsson (S), Milos Smitran (M), Torbjörn Eriksson (C), Jöran Mathiesen (V), Ingvar Larsson
(SD)

Beslutande ersättare

Ersättare

Sven-Åke Johansson (S), Ida Svensson (S), Birger Johansson (S), Jessica Ljunggren (S)

Övriga deltagande

Nämndsekreterare Matilda Johansson, förvaltningschef Rickard Bardun, avdelningschef
Camilla Wiström, avdelningschef Karin Engvall, infrastrukturchef Johnny Ljung, dietist Maria
Isaksson, enhetschef Stefan Hellström, enhetschef Håkan Andersson, projektledare Andreas
Larsson, enhetschef Oskar Brorsson, projektledare Håkan Stenström

Underskrifter

Ordförande: Anneli Hedberg (S)
Utsedd justerare: Jöran Mathiesen (V)

Justeringens plats
och tid

Elektronisk signering 2022-04-26

Paragrafer

§ 16- § 24

Datum för anslags uppsättande 2022-04-27

Datum för anslags nedtagande 2022-05-20

Förvaringsplats av protokollet

Service- och teknikförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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§ 16

Service- och tekniknämndens idépristagare 2021prisutdelning
Ordförande Anneli Hedberg (S) överlämnar diplom och blommor till vinnarna av serviceoch tekniknämndens idépris 2021. Vinnare av det allmänna idépriset är arbetslaget i
Rosenholms växthus för idén om minskad användning av bekämpningsmedel i
kommunens växthus. Vinnare av idépriset inom fokusområde tillsammans är Maria
Isaksson för idén om ett rikt matliv och samarbete med familjecentralen.
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§ 17

TEMA - Gatubelysning
Drifttekniker Daniel Lagmyr informerar om dagens tema och om hur gatubelysningen i
Katrineholm tas om hand. Driften av gatubelysningen är upphandlad och kommunen
har ingen egen personal som arbetar i fält. I kommunen finns en drifttekniker som är
ansvarig beställare och driftansvarig. Nämnden får information om:
Hur service- och teknikförvaltningen sköter kommunens belysning
Hur mycket belysning Katrineholms kommun har
Hur utvecklingen av belysning ser ut när staden växer
Vanliga felorsaker
Hur man arbetar systematiskt med en årsplanering av tillsyn och underhåll
Dokument som styr arbetet
Fakta och statistik kring felärenden
Allvarligare och mer omfattande fel
Antal ärenden som felanmäldes 2021
Hur förvaltningen följer upp vad entreprenören gör
Preventivt arbete
Kostnader för belysning
Under informationen yttrar sig Anneli Hedberg (S), Joha Frondelius (KD) och Birger
Johansson (S) samt drifttekniker Daniel Lagmyr och förvaltningschef Rickard Bardun.
Service- och tekniknämnden tackar för informationen.
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§ 18

STN/2022:83

Kompetensförsörjningsplan 2022
Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden beslutar att anta service- och teknikförvaltningens förslag
till kompetensförsörjningsplan 2022.

Sammanfattning av ärendet
I Katrineholms kommun ska alla förvaltningar ha en kompetensförsörjningsplan som
också ska antas av respektive nämnd. Kompetensförsörjningsplanen ska fungera som
ett stöd i att hantera uppdrag och möta utmaningar. Service- och teknikförvaltningen har
tagit fram ett förslag till uppdaterad kompetensförsörjningsplan.

Ärendets handlingar
Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2022-04-11
Kompetensförsörjningsplan 2022, service- och tekniknämnden

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Joha
Frondelius (KD) och Ingvar Larsson (SD) samt förvaltningschef Rickard Bardun.

Beslutet skickas till:
Akten
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§ 19

STN/2022:30

Yttrande över motion om behov av pendlarparkeringar
Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden ställer sig bakom samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande
och föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Centerpartiet har lämnat in en motion om behov av pendlarparkering. Motionen
utmynnar i följande yrkande:
”Att Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utreda placering av
pendlarparkeringar i Katrineholm och övriga tätorter.”
Samhällsbyggnadsförvaltningen har redan uppdraget att utreda pendlarparkering i
tätorten Katrineholm och kransorterna i styrdokumentet ”Parkeringsstrategi för
Katrineholms kommun.” Utredningen var påbörjad när Centerpartiets motion skickades
in. Katrineholms kommun kommer att anordna pendlarparkering i tätort och kransorter
under år 2022.

Ärendets handlingar
Ordförandeförslag daterat 2022-04-08
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 2022-04-05
Motion från centerpartiet om behov av pendlarparkeringar daterad 2021-10-25

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Torbjörn
Eriksson (C) och Ingvar Larsson (SD) samt infrastrukturchef Johnny Ljung.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten
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§ 20

STN/2022:81

Uppföljning av program för privata utförare 2021
Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden beslutar att anta uppföljning av program för privata
utförare.

Ärendets handlingar
Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2022-04-08
Program för uppföljning av privata utförare i Katrineholms kommun

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige i Katrineholms kommun reviderade i juni 2021 styrdokumentet
Program för uppföljning av privata utförare i Katrineholms kommun. Enligt programmet
ska varje nämnd årligen överlämna en sammanfattning av sin uppföljning av privata
utförare till kommunledningsförvaltningen. Redogörelsen ska överlämnas senast den 1
april och fokusera på eventuella avvikelser, inklusive vidtagna och planerade åtgärder.
Service- och tekniknämndens verksamheter bedrivs till största del i förvaltningsform
med egen personal, men har också samarbeten med ett antal privata utförare. Under
2021 har privata utförare anlitats främst när det gäller lokalvård, drift av el- och
gatubelysning samt vinterväghållning. Urvalet av vilka leverantörer/verksamheter som
följs upp i programmet, har gjorts utifrån omfattning och om de utgör en kontinuerlig
verksamhet men även utifrån om verksamheten är av allmänt intresse. Leverantörer
knutna till enskilda projekt har inte tagits med i uppföljningen, exempelvis utförande av
beläggningsarbete eller avrop avseende tekniska konsulter, de följs upp inom respektive
projekt.

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S) och Joha
Frondelius (KD) samt enhetschef Stefan Hellström.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten
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§ 21

Månadsrapport
Förvaltningschef Rickard Bardun presenterar månadsrapport för mars 2022.
Helårsprognosen för service- och tekniknämnden är minus fyra miljoner. Nämnden får
även information om hur mycket av investeringsbudgeten som är upparbetad samt
ekonomin för de fem största investeringsprojekten.
Under informationen yttrar sig Anneli Hedberg (S), Helena Gärtner (M), Joha Frondelius
(KD) och Britt Ejdwinsson (S) samt förvaltningschef Rickard Bardun, enhetschef Håkan
Andersson och avdelningschef Camilla Wiström.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 22

Verksamhetsinformation
Remiss nationell vägplan
Infrastrukturchef Johnny Ljung informerar om den nationella vägplanen och det
remissvar på planen som antagits av kommunstyrelsen.

Information Sportcentrum
Enhetschef Oskar Brorsson presenterar sig och informerar om sportcentrum. Nämnden
får information om hyresnivåerna för kansli, varmförråd, kallförråd och fasta
omklädningsrum. Nämnden får även information om Sportcentrums dialog med
berörda föreningar.

Säsong 2022 anläggningsprojekt och asfaltsbesläggning 2022
Enhetschef Håkan Andersson och projektledare Andreas Larsson informerar om
anläggningsprojekt och asfaltsbeläggningar som är planerade under 2022.

Riktlinjer för Katrineholms tätortsnära trädbestånd
Projektledare Håkan Stenström informerar om den riktlinje som tagits fram för
Katrineholms tätortsnära trädbestånd. Riktlinjen förklarar hur Grönplanen ska tolkas och
ska säkerställa likvärdiga bedömningar.

Under informationen yttrar sig Anneli Hedberg (S), Britt Ejdwinsson (S), Birger Johansson
(S), Leif Hanberg (S), Joha Frondelius (KD) och Milos Smitran (M) samt infrastrukturchef
Johnny Ljung, enhetschef Oskar Brorsson, enhetschef Håkan Andersson, projektledare
Andreas Larsson och projektledare Håkan Stenström.
Service- och tekniknämnden tackar för informationen.
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§ 23

Medddelanden
Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden lägger anmälan om meddelanden till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Utdrag ur service- och tekniknämndens diarium över handlingar för perioden 2022-0218 –2022-04-12. Förteckning över handlingarna finns på service- och teknikförvaltningen,
Västgötagatan 18, Katrineholm.
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§ 24

Anmälan av delegationsbeslut
Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden lägger anmälan av delegationsbeslut till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Redovisning av delegationsbeslut tagna på service- och tekniknämndens vägnar:
STN Del/2022 § 8 – Tillförordnad förvaltningschef STF 2022
STN Del/2022 § 9 – Detaljplan för Lövåsen-Uppsala, Katrineholms kommun Del av 3:1
fastigheten Lövåsen
STN Del/2022 § 10 – Attesträtt inom Service- och teknikförvaltningen 2022
STN Del/2022 § 11 – Tillförordnad förvaltningschef STF 2022
STN Del/2022 § 12 – Förordnande av parkeringsvakt 2022
STN Fordon/2022 §§ 1-2 – Beslut om flyttning samt skrotning av fordon
STN Mark/2022 §§ 14-42 – Upplåtelse av offentlig plats
STN PRH/2022 §§ 12-32 – Parkeringstillstånd för rörelsehindrade
STN TDISP/2022 § 3 – Undantag från bestämmelser om största tillåtna bredd och vikt

Ordförandens sign

Justerandes sign
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